Klatované získali druhé místo
DANIELA LOUDOVÁ

Klatovy - Druhé místo obsa-

stavebninách, ale i přímo zá- obchodů, protože jejich cílem je
kazníkům, pokud mají zájem. podpor ovat spíše síť českých
Zboží nedodávají do velkých
zákazníků a prodejců. Pomocí

dila v soutěži Živnostník roku
Plzeňského kraje Marie Haasová z Klatov společně se svým
společníkem Liborem Menhartem. Společně se prezentují
pod názvem RTI Haasová Menhart. První místo jim
uniklo jen o fous, musejí zlepšit
své webové stránky.
„V současné době působíme
na trhu osmnáctým rokem.
Prvním naším výrobkem byla
reflexní folie za radiátory.
Motivací a prvotním impulzem
k tomuto podnikání pro nás
před mnoha lety byla úspora
tepla. Nyní se 11 let věnujeme
stavebnímu izolačnímu pásu,
který odráží teplo a chlad, a
reflexní víceúčelové fólii. Naše
výrobky máme chráněné a bez
našeho svolení se nesmí objevit
na trhu. V současné době pro
nás
pásy
vyrábí
dvacet
zaměstnanců,“
informovala
Marie Haasová.
I když j sou malá česká
firma mají svůj výzkum a vývoj
materiálů.
Svoje
výrobky
prodávají v českých obchodech, ŽIVNOSTNÍCI Marie Haasová a Libor Menhart získali 2. místo v soutěži
Živnostník roku Plzeňského kraje. Foto: Deník/ Daniela Loutlová
železářstvích, topenářstvích a

minimálně deseti výstav do
roka se jejich klienti nebo stavební firmy mají možnost seznámit s j ej ich výr obky.
Nejprve se do soutěže přihlásit nechtěli, ale výsledek je
potěšil. „Ocenění po osmnácti
letech činnosti je úžasná věc,
která vás znovu restartuje,
jsme si vědomi významnosti a
důležitosti. Určitě se budeme
snažit dále být s naším materiálem na trhu a být stále dostupní. Je to pro nás výzva k
dalším činnostem, které máme
dnes ve vývojovém stádiu.
Myslím, že po několikaletém
vývoji máme co nabídnout a čím
se prezentovat v celé střední
Evropě,“ sdělil Libor Menhart.
„Chtěli bychom náš materiál
přinést všem lidem. Jsem velmi
šťastná, že jsme získali druhé
místo, vůbec jsem s tím
nepočítala. Oba dáváme do
našeho podnikání celé své srdce
a tohle je pro nás velkou
odměnou. Naším cílem nyní je
se přihlásit příští rok znovu,
udělat si nej špičkovější webové
stránky, které nám vítězství
pokazily,“ uvedla Haasová.

